SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E
MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
GRUPO DE ESTUDOS DE NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL 2020-2
O DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E MÉTODOS ADEQUADOS DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Centro
Universitário FADERGS seleciona alunos voluntários para compor o GRUPO DE
ESTUDOS DE NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL.

CRONOGRAMA:
Divulgação do Edital
Período de Inscrições
Reunião online de Seleção

Divulgação dos Alunos Selecionados

28/09/2020
28/09/2020 a 05/10/2020
05/10/2020, às 18h, via BlackBoard
Collaborate Ultra (Link a ser enviado para
os inscritos por e-mail)
05/10/2020

Início das Atividades

06/10/2020

O GRUPO DE ESTUDOS DE NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL faz parte do
Departamento de Mediação e Métodos Adequados de Solução de Conflitos do Núcleo de
Prática Jurídica da FADERGS. O GRUPO, GE, em 2020-2, será destinado a realização
de uma ação de PRÁTICA INTERINSTITUCIONAL entre alunos do curso de Direito da
FADERGS e alunos do curso de Relações Internacionais da Uniritter para a realização de
“Prática Interdisciplinar - Simulação Internacional”.
O Departamento de Mediação está ofertando 10 (dez) vagas para alunos
voluntários que estejam cursando ou que já tenham concluído as disciplinas de
Estágio de Prática Supervisionada – Mediação e Arbitragem e/ou Direito
Internacional.






Os alunos deverão ter disponibilidade de 2h semanais para a realização das
atividades do GE;
Os alunos do GE irão se preparar para a realização de uma simulação de uma
reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre
o tópico “violência policial e detenções arbitrárias”;
As horas destinadas às atividades do GE serão válidas para horas de atividades
complementares;
Os alunos receberão um guia de estudos, mas devem se comprometer em
pesquisar mais a respeito do tema abordado com o objetivo de se munirem de
mais argumentos para os debates.
As orientações acerca do modelo da simulação, guia de regras e guia de
estudos serão apresentadas na reunião de seleção.

São atribuições do ALUNO VOLUNTÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS DE
NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL:
a) Comparecer às reuniões do GE;
b) Atender às solicitações da professora líder quanto aos procedimentos e diretrizes do
GE;
c) Colaborar com os demais alunos do grupo no desenvolvimento das atividades;

CRONOGRAMA:




Quintas-feiras, das 17h às 19h, reuniões do GE;
Dia 24/10, às 9h, REUNIÃO DE ALINHAMENTO a ser conduzida pelas
professoras líderes (FADERGS/Uniritter) com os alunos selecionados
(FADERGS/Uniritter);
Dia 14/11, das 9h às 12h, realização da SIMULAÇÃO via BlackBoard
Collaborate Ultra. A atividade será aberta para todos os alunos das duas
Instituições e valerá como horas complementares.

A professora líder poderá coordenar atividades à distância, desde que o grupo mantenha
o compromisso semanal de carga horária, visto as atividades demandadas conforme
cronograma.
O prazo para inscrição se encerra dia 05 de outubro, pelo preenchimento do seguinte
link: https://forms.gle/C3tsTdvpQr95KpY58

Profa. Ma. Ana Carolina Quintela
Coordenadora do Departamento de Mediação e Métodos Adequados de Solução de Conflitos
Supervisora das Atividades Práticas de Mediação do Núcleo de Prática Jurídica

Profa. Gabrielli Amaral de Souza
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica

